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Crisi de l^educació a Catalunya 

V 

En tot organisme social per fortament constituìì que sigui, surten de 
tant en tant individus més o menys indisciplinats que no s'adapten de! tot a 
la manera especial d'esser del medi ambient que els rodeja, i n'emigren niés 
o menys definitivament. 

No tots ells tenen igual carácter, essent impossible confondre'ls. 
N'hi ha que son incapaços d'adaptar-se a cap medi socia!, i aquests si 

constitueixen familia és d'aquelles que es califiquen de desorganitzades per 
quant en elles els fills creixen lliurement sense lligams socials ni morals de 
cap mena. 

Antigament, no trobaven facilitats per a propagar-se, i poca influència 
exerciren en Testât general de la sücietat, ja que Mur acciò pertorbadora sols 
deixava sentir els seus efectes quan, a conseqiiència de guerres i de Iluites 
intestines, Tanormalitat havia fet presa en el cos social. Avui es propaguen 
més aqüestes families com tindré ocasió de fer veure més endavant, perqué 
l'estat general de la societal no afavoreix,com abans,Iaformació familiar tra-
dicional. 

N'hi ha d'altres que si bé no s'adapten dei tot a un ambient social és 
sols perqué els fa nosa alguna de les condicions pròpies d'eli; els quais po-
den esser un factor social excellent si Murs iniciatives fructifiquen, si saben 
treure partit dels elements que informen la societal on han anat. 

En les antigües families catalanes sortirei! alguns individus qui no s'a-
venien a Textremada dependencia a que estaven subjectes, i, sobre tot, no 
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vollen seguir la ruta que ei cap de casa els havia marcai, i creíent-se amb 
forces per a resoldre les dificultáis de l'exisièncla per eiis mateixos, emigra* 
ven per trobar la IndependènciR ambicionada. 

Aíguns, que, sense rompre amb la familia emigraven temporalment amb 
el propòsit de retornar a la llar, si veien possibilitats de reeixir molt milior 
on eren que sotsmetent-se a la disciplina familiar, verificaven la ruptura con-
tra la voluntat d'ells mateixos, perqué consideraven superior llur interés per-
sonal, que, per altra part, no creien amb pugna amb el de l'organisme fami-
liar. 

Si aquests emigrants, tant els inadaptats com aquells ais qui no fan nosa 
els costums i manera d'esser propis de la terra, en el país nou contreien ma-
trimoni amb muller de diferent formació social, constituïen la familia més en 
consonancia amb el nou ambient en qué es trobaven que amb aqueil del qual 
procedien, i si tornaven al país introduVen un áltre concepte de la societat 
familiar. 

Els qui tornaven fadrins i es casaven a Catalunya eren més resoectuo-
sos amb la tradició catalana, sobretot en el cas de fincar-se i en el treballar 
a l'isti! del país; però si comerciaven en gran escala o si vivien de rendes 
procedents del Hoc on feren fortuna, prenien del sistema educatiu català el 
criteri de fer ais pares responsables de l'establiment definitiu, i no formant 
un sol tot l'organisme familiar i el de treball anaren evolucionant en el sentit 
d'igualar el drets de tots els filis. 

Tots aquests emigrants encara que de moment rompien les relacions 
amb la familia originària, Ies renuaren generalment; de tal manera que fent 
el mateix que aquells altres qui s'allunyaren de la llar per dificultáis de I'e-
xistència, atreien els germans i nebots qui ambicionaven quelcom més que la 
inediocritat deis qui restaren a la patria; produint-se així una corrent emigra-
tòria amb certa normalitat, la qual explica la creixença extraordinaria de Bar-
celona on feren cap la majoria deis emigrants, uns directament i altres des-
prés d'una estada a América. 

L'emigració a un punt determinai, iniciada per uti aventurer amb iniciati-
ves pròpies, ve continuada si té èxit pel joc de les influències familiars. 

Aquell individu, qui ha aconseguit arrelar un establiment comercial a 
Barcelona o a una ciutat d'América, s'inclina naturalment a buscar els seus 
auxiiiars entre els germans o nebols, amb preferènza als estranys, sobre tot 
si veu possibilitat d'estendre el negoci. Per altra part, el pare qui busca 
per als fills que no han de continuar la casa^ situacions estables que els per-
metili guanyar-se la vida amb llur treball, si bé mostra repugnancia a l'expa-
triació d'aquel) qui se'n va a la bona de Deu, per la inseguritat de l'èxit, no 
s'oposa a la d'aquell qui compta amb un bon costat, sobretot si el protector 
és de la familia. 

Avui encara a Barcelona es pot estudiar aquesta immigració, mercès al 
joc de les influències familiars, d'indiyidus formats ep ia muntanya i en les 
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La industria tapera 

Font exclusiva de riquesa de la nostra població i de bona part de la con-
trada empordanesa, de la indùstria tapera forçosament havem de parlar quan 
vo lemexposar al publ ic la nostra vida. 

De Palainos, corn de totes les poblacions sureres catalanes, han sort i t 
négociants, eis quais s'han donat la pena de viat jar per tot el mon i d'establir 
cases de venda a tots els països, esseiit un fet incontrovert ible que en el se-
gle passat tot el mon era tr ibutar i de Catalunya en el negoci de taps 

Ta ntost desenrotl lada, amb energia gran, la indùstria tapera ha vist sor-
gir dif icultats. Eis països estrangers consumidors de taps establiren fàbriques 
alimentades amb suros de Portugal i d 'Alger ia, l l iures de drets de Duana, i 
els taps espanyols foren gravats amb drets d'entrada no petits. Com que 
aquests drets eren basats sobre el pès del suro, quedaren impossibil i tades 
les vendes de taps flacs, i això causa la pèrdua dels niercats de Rùssia i de 
Suècia. 

El dret d'exportació de 50 pessetes la tona sobre el suro en panna no re-
sulta èsser cap remei, ja que els fabricants estrangers es furnien dels suros 
portugués i algerí. Mo l t ha parlat tothom d'una Higa de tots ei països pro-
ductors de la primera matèria, però fins ara no s'és fet res de posit iu. 

La diferència del canvi ha estât una altra dìficultat per a la industria. 
J al costat de les contres apuntades, s'ha desenrotl iat la crisi produïda 

per ia transformació dels invents. El disc —fabr icat pr imit ivament als Esíats 
Units, avui fabricat arreu— compost d'una càpsula metà l l i ca i d'un disc de 
suro col locat a l ' interior, ha t ingut grandios ex i t . Resulta avui a la meitat o 
al terç del preti del tap i ofereix grans aventatges en el tapar i destapar Ies 
ampolles. Pot dir-se que el tap sencer ha passat a la historia ais Estats Units; 
la part més nombrosa d'ampolles son tapades amb disc a Mèxic t al Japó; a 
Europa el disc ha fet gran competéncla al tap, sobre tot en les aigües mine-
rais. El dit invent s'ha subtil i tzat encara, fabricant-se el disc aglomerat en 
escala imposant, ja que ais Estats Units es gasten avui en dia 75 per 100 de 
discs aglomerats, per un 25 per 100 de discs de suro. Veri tät que els a l lome-
rats tenen per base els desperdicis del suro, però, amb tot, la crisi és impor-
tant. En la nostra vila la fábrica de discs de la ^Corchera internacional) té 
60.000 metres quadrats d'extensió i 1-300 treballadors, havent-ne arribat a 
comptar, altre temps, 4.000. 

La fábrica també de discs, d'En Mique l Palet i Companyia, ofereix tam-
bé molta importancia. 

Sí la Ilei prohib i t iva de l 'alcohol ais Estais Units arriba a esser compler-
ta, nova crisi s 'obrirà per a la indùstria dels discs i dels taps en general. 

També Ies transformacfons per invent han afectat el treff, tap de xam-
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pany, especiaiitat genuTnament catalana. Aquest tap, per a poder conservar 
el riquíssim vi amb la pressió de l'acid carbonic, a la condició d'elasticitat ha 
dereunir-ne d'especials, que sols es troben en elssuros de Catalunya, Ex-
tremadura, en escasses procedències d'Andalusia i en reduidíssimes collites 
deis Pirineus francesos. La intervenció del trefí enganxat, això és, el tap 
format de dues peces unides amb cola, fou unànimement acceptada. Re-
centment, hi hagué la intervenció del tap aglonierat fet a base de desperdi-
cis de suro i amb tres discs superiors. 

E l consum dels taps trefins a Franila és com segueix: 

Champagne. 
Saumorois . 
Resta de França. 

60 miiions 
20 id. 
15 id. 

95 miüons 

La producció de taps de xampany a Catalunya pot fixar-se de 120 a 130 
milions per any, la majoria dels quais son venuts a Champagne, i el restant 
ais Esta is Units, Italia, Europa Central i un xic també a Catalunya. 

L a fabricació tapera francesa tingué sed de fornir els productors de vi 
escumós; son Govern semblà ajudar-la, però davant la íemeritat de sem-
blant empresa, els intéressais feren veure la rao al Govern. La fabricació 
de taps de xampany requereix el suro espanyol, reconegut com a superior 
a tots el suros de França, d'Algeria i fins de Portugal. De fa més d'un segle, 
la fabricado catalana ha atès coniplidament les necessitats de Champagne. 
Es d'augurar que la nostra indùstria, treballant de ferm i anant a l'avant-
guarda de tots els invents, servará la supremàcia. 

Sembla incontestable el principi economic que, deixant entrada lliure 
ais suros en panna i carregant drets dels taps, s'assegura la fabricació es-
trangera. Mes la práctica proclama que el principi no és del tot triomfant. A 
la República Argentina va donar-se protecció a les fàbriques del país. Des-
prés de la prova, els grans consumidors d'aquella nació, com son, entre 
altres, la importantissima cervesería Quilmes, hati hagut de recaure a de-
manar taps a Espanya. I la raóés clara: la industria tapera produelx forço-
sament una complexitat de classes. Per a obtenir résultat, cal donar sortida a 
totes. Del contrari, esdevé la ruïna. Sura en això optimisme per anosaltres. 
E s de desitjar, peiò, que l 'Estat espanyol cessi de tenir eu l'abandó la nos-
tra indùstria. 

JOSEF M O N T A N E R i B R U C H ¡viARTí M O N T A N E R i B R U C H 
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Crònica loca 

Ja tothom descomptava per segura, la gran majoria del candidat repúbli-

ca en Salvador Albert sobre el candidat carlí En Gomis LIambias, i per ço, 

ni moviment electoral hi bagué. Fou el résultat de Palamós: Albert, 678 vots; 

Gomis, 81. En la votado de compromisaris per a Senadors foren elegits per 

24 vots en Josep Figa, regionalista i En Ramir Pugès, mauri. Així com en 

altres districtes és estât el Juny un mes de roent lluita política per tenir-hi 

també la preparació de les eleccions de Diputats Provincials, en el nostre ha 

régnât la pau. Els nacionalistes publicaren un manifest explicatiu d e l à llur 

inhibició. 

En temps oportú, la brigada municipal adobà carrers i co l loca brancals 

de ferro al mig del Passeig del Port per illuminar-lo elèctricament. Es una 

bella millora. En el moli nou. per donar fluid elèctric al far de la punta hi han 

pals no gaire bonics. 

En preparació de projectar a l'hivern en les vetllades de l 'Agrupació Ca-

talanista les belleses naturals dels encontorns, la secció d'excursionisme pros-

segueix sa tasca. En sa última sortida, visita Tamariu i les esplèndides cales 

voreres i la famosa cova d 'En Gispert de 105 metres de fondarla. 

Molt de treball, moites despeses, tingueren i'Orfeó <0celiada> i una 

seliecció d'aficionats al teatre per a representar l'inspiradíssim drama musical 

d'En Daudet i d'En Bizet. No aconseguí atreure atenció, però, en canvi, tots 

els assistents ne quedaren complaguts i admirats. L'Antonia Baro i l'Hortèn-

sia Vilaseca realitzaren un treball acuradíssim; els aficionats senyoreta María 

Cors i els senyors Pages, Plaja, Camós, Col), Vilaseca, Liado i Morata, go-

josos d'interpretar l'art superior de l'obra, s'hi compenetraren obtenint bells 

efectes i excellent conjunt. L'Orfeo canta amb admirable afinació i justesa. 

De la collita d'aplaudiments ne corresponen al mestre Ferrer i també al meri-

tíssini consueta Sr. Riera qui, per ses condicions, esdevé altre director. Tot-

hom feia vots per altra sessió semblant; nosaltres també. 

El brillant petit actor queés En Morata, amb prometences desdevenir 

gran, organitzà u n a funció teatral infantil al «Centre Economic» de general 

acceptació. 

Hem tingut la joiosa festa del Corpus a la vetlla de la Festa Major. Por-

tà el penó principal en la processò N'Antoni Liansó, fent-li costat En Jul i 

Matas i N'Andreu Escoruela. Fins a les 7 no sorti del temple. Era una tarda 

lliiminosa. L'Escolanía i cantors de les orquestres, cantaren davant els alta-

reis que, en honrament de Déu, i com a repòs, ofereixen alguns particulars. 

La bellissima custodia gòtica, que ara duu a pes de braços el R. senyor Rec-

tor, era duta en andes, antany, segons consta en cròniques. 

Al tritlleig de la mística jornada succeí el de festa major. No eren pocs 
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els qui, celebrant la festa, celebraven la pau del mon. Fa de mal celebrar la 
pau mundial quan les bosses son escurades, com aixi s'esdevé en la nostra 
V i l a ; més qui diners té els gastà forçosament en dies tais, perqué el Casino 
tLa Unión> contractà un septimí de Barcelona, anomenat «Els Tzigans» i la 
cobla «Els Montgrins» de Torroella; el Casino «El Fort», la cobla de La 
Bisbal, augmentada; el «Centre Federal», «Els Escoians® de Sant Sadurní de 
Noia; i el «Centre Economic», «La Principal» de Palafrugell. Aquesta Socie-
tat i el Cassino «El Fort» aixecaren envelat. En i'ofici Fatronal, interpreta la 
Fontificalis de Ferosi l'orquestra «Els Montgrins». Els dos primers jorns fo-
ren d'un temps amenaçador i en el tercer, com en pie hivern, va bufar tan 
fort tramuntanal, que els palaus de tela i oripells amenaçaren ruïna. Hague-
ren d'arredossar-se els baliadors en les sales dels Casinos. Les damiselies, 
qui reganyen cama fins a genoll i ostenten la blancor o els polvos de l'escot, 
s'arrupien, tremoloses, com aurenetes, sota flonjos abrigalls. Sort que la dan-
sa refeia. De si hi han hagut refredats per causa del temps extraordinari, els 
metges ho saben; segons veu general, apar que no. Totes les orquestres eren 
conegudes, llevat del Sepiimí. Es compost d'exceMents músics qui toquen 
amb justesa i bé; tenen bona memoria i s'alcen tocant. Els llurs concerts fe-
ren la delicia deis oients. Com fos estimuiant l'èxit de l'any 1918, En Jaume 
Borràs vingué a actuar en el present i obtenint èxit igual. Fosà en escena 
Montmartre i L'Alcalde de Stilmonde. Del conjunt de la companyia no po-
dem dir-ne tan de bé com del director, més per al résultat de gaudir d'una 
bona sessió, no té gaire pes la deficiència. Amb ia satisfaccio que donen les 
represes temps ha gruades, s'han renuat els jocs d'esport futbolístic en el 
camp llogat per l'Agrupació Catalanista. L'empenta del «Falamós F. C.> és 
estada insuperable. Lluità amb el «Deportiu» de Sant Feliu, guanyant per 
3 goals contra 2; empaté a 1 goal en el partit amb el team de Falafrugell. 
Prometia esser bella festa popular la d'entrega de les plaques de Wilson i 
d'Aliats, però tres membres de la Comissió i l'Orfeó «Ocellada», es retiraren, 
i ¡'orquestra estigué a punt de retirar-se, tot per haver sorgit un desacord da-
rrerenc quan totes les gestions s'esgranaren en acord perfet. L'Alcalde Acci-
dental i els republicans no volgueren a última hora «Els Segadors». En la 
festa parlaren els senyors Farera, Gafas, Vidal i Albert. També es procedí, 
però sense paraules, a l'entrega de la placa del malaurat González Hontòria, 
víctima de la primera inundació de Falamós. 

A malgrat de les explicacions prescrites aparentadores de grandesa, ma-
gre fou îa festa. No vingueren forasters. I es comprèn: Falafrugell dona el 
contingent més important de visitadors, i com que hi perdura el conflicte so-
cial, no està per a córrer festes. Esmoltfàci l , noresmenys, que el conflicte 
es solucioni abans de la seva. Es tant trist no poder celebrar la festa tradicio-
nal. Aquí en algunes fabriques, feren els obrers setmanada compierla ans de 
entrar en la setmana gaudiosa. 

Segurament que la calor de canícula, feta a mitjan mes, ocasionà foc en 

'Jr, 

I 
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les serraduras de la fábrica Corchera Internacional i en la Maderera i Serrine-
ra Española. Un i altre pogueren esser seguidament sufocáis . 

• Per fí, el pailebot «Estrella del Mar» fou posât en surada. r 
Morí En Joan Quintà i Bagué , ex-regidor . Son enterrament fou molt 

concorregut per causa d 'esser ex tens el cèrcol de ses amistats. (A. C . S . ) 
Hi bagué verbena a la Plaça de Wilson en la vetlla de S . Pere , i en la 

jornada de S . Pere, en Societats i cases particulars f lamejaren banderea en 
senyal de la pau del món. Ei 28 de Juny de 1919 és dia historie. 

í i espor Fút-bo! 

tè 
m . - Í T 

Es un faust succès el renaixenient del Paianiós F . C. El dia 24, o-sigui 
el primer dia de la Fes ta , Iluità amb l 'Ateneu Deportiu de S . Feliu de Qui-

vi^ xols, actuals campions de la provincia, i després d'un brillant partit va vén-
cer el Palamós per 3 goals a 2. 

EI dia 25. se presenlà novament al camp el Palamós F . C . per jugar 
contra l 'Ateneu Paidfrugel lenc. 

En aquest partit s 'hi va notar en gran manera el cansanci dels jugadors 
' palamosins a causa del partit célébrât e! primer dia i la falla d'en Miró en la 

seva linia devantera . A malgrat de tot, jugaren amb molt d^entusiasme, acon-
seguint acabar el partit amb l 'enipat a 1 goal . 

No cai fer a labances dels jugadors foras le rs . Tan t els campions com els 
palafrugel lencs jugaren amb gran empenta i perfecció, no havent-hi distin-
cions de cap mena. 

^ Del Palamós en<:ar que tots jugaren amb la bona voluntat i el gran entu-
s iasme que ja he citat, mereixen la més cordial felicitacio. en primer Hoc, en 
josep Joan qui va defensar la porta com en els seus millors temps; en Sa lva-
dor i l'Aria per les seves grans ent rades i el petit Vails qui va aconseguir el 
goal de la victoria en el primer partit i el del empa t en el segon . 

Ei Palamós presentà l'equip següen t : Josep Joan, Sa lvador , ArIà , 'Mar-
tinench, Franch, Rodríguez, Valls, Miró, Gadea , Goday 1 Cordonii . 

El segon dia en Car re ras va substi tuir a En Miró. 
Nostra entusiasta felicitacio i nostra ¡hurra! més encora t jadors enviem 

al Club que tant des i t jàvem veure novament a les lluites fut-bolist iques re-
cordant-nos el t emps passat en el qual va conquerir el títol de Campió Pro-
vincial. 

C o r a t g e en la Iluita i fè en la victoria, fut-bolistes palamosins , que el 
temps de glòria ja ha arribat. 

JOSEP F R A N C H . 
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Moviment del port durant el mes de Juny de 1919 

E N T R A D E S T O N E L A T Q E S - A S O R T I D E S T O N E L A T G E S 

Vapors 7 

Barcos de vela 19 

7.887 " Vapors 7 

987 Barcos de vela 18 

7.887 ; • ^ ' 

974 ' 

O p e r a c i o n s d e l a C a i x a d ' Ê s t a l v i s ^es de juny 

Kombre d'iinpasicions Quantitats imposades Réintégrés Quantitats pagades Llibretes noves 

44 8.295 23 7.288*35 4 

f 
ì . 

^ e q i s t r e c i v i 

I j 1 . 

irvrb-

H i 

Mes de Juny 

\Naixement¡>: I . Oscar Ragel i Bartí.—2. Victoria Domènecli j Company.—3. Pilar 

Gómez i Barona. 

Defnneions: \. Angela Alguaci l i March, 7 anys.—2. Balbino Albi i Comas, 29 

anys.—3. Joan Quinta i B a g u S 76 anys..—4. Adela Pal l i i Cama, 28 anys.—5. Eulàr ia 

Tauler i March, 75. 

Matrimonis: 1. Arcadi Pu ig i Riembau amb Margarida Crosa i Plaja.—2. Baltasar. 

Ramon i Ma imó amb Paula Mateu i Mateu.—3. Josep Surada i Col! amb Pi lar Deulofeu ' 

Estrach.—4. Pere Ureña i Méndez amb Josepa Font i Mol lera. •• ^ 

y 

Tpllçrs Tipoeràfics LLORENS CASTELLÒ-Palamós, 
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CICLES SAHROmÁ 
ARTICLES P E R A 

S P O R T S 

! : • M O T O S 1 S I D E - C A R S 

J 
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A L F O M B R E S - T A P I C E R Í E S 
Tot quant se fabrica a Europa per a decorar, se troba en els 

GRANS MAGATZEMS A L'ENGROS I AL DETALL 

Barcelona H. Blanco y Bañeras, 
Successor de BLANCO Y BOSCH 

Plaça de St. Jaume, Call 21, 5. Honorât, 1 i 3 
i Fruita, 2. TELEFON 190 A 

Grans existencies. 

Ultimes Novetats. 
Preus sens competencia. 

Importació directa de Tapiços, Smirna i 
^erses (Orient). Ultimes creacions, istil 
antic, en Damascs, Velluts, etc. Jocs com-
plets de Cortinatges, Stores, Visillos i 
Cobrellits de Tul i Puntes per a Dormitori. 
Tapets, Pells, Mantes, Edredons. 
Tallers de Roba blanca per a taula i Hit 
i demés articles de Llencería, Géneros 
de punt, Camisería i Equips per a 

senyor i senyora. 
f/OT/i. Es convenient per a les cár-

peles saber les mtf/es de l'habitadô. 
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